
 
Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
 
 
Testületi ülés ideje: 2013. június 19. 
Testületi ülés helye: Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. 
I. emelet Díszterem 
 
 

J E G Y Z Ő  K Ö N Y V 
 
 

 
Pult Név Voks Frakció 
  1 Borhi Zsombor tanácsnok 1 - 
  2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1 - 
  3 dr. Csató László tanácsnok 1 - 
  4 Csutor Ferenc tanácsnok 1 - 
  5 Dér Tamás tanácsnok 1 - 
17 Felder Frigyes tanácsnok 1 - 
  6 Gelencsér Ferencné képviselő  1 - 
15 dr. Giber Vilmos képviselő  1 - 
  7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1 - 
18 Karsai Józsefné képviselő 0 - 
11 Kiss Tamás képviselő 0 - 
12 dr. Lamperth M ónika képviselő 0 - 
  8 Mihalecz András tanácsnok 0 - 
16 Oláh Lajosné alpolgármester  1 - 
13 Pintér Attila tanácsnok 1 - 
  9 dr. Szép Tamás tanácsnok 1 - 
14 Szita Károly polgármester 1 - 
10 Torma János tanácsnok 1 - 
 
 
Az ülésen megjelent képviselők és a meghívottak nevét a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként 
csatolt jelenléti ív tartalmazza. 
A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 



-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 
 

Szita Károly polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a 
Polgármester Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv-nézőket. M egállapította, hogy a 
testület 14 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Kérte, hogy Kiss Tamás képviselő úr 
távolléte miatt Dér Tamás tanácsnok urat válasszák meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Megkérte a 
kollégáit, hogy minden képviselőnek a Szervezeti és Működési Szabályzatuk azon pontját írásban 
küldjék ki, amely a Képviselő-testületi ülésekről és a bizottsági ülésekről való távolmaradás 
igazoltnak vagy igazolatlannak való vételét szabályozzák. Felhívta minden képviselő figyelmét, 
hogy az abban megfogalmazottak alapján fog eljárni. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2698   Száma: 13.06.19/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 19 16:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület Kiss Tamás képviselő távolléte miatt Dér Tamás tanácsnokot jegyzőkönyv-
hitelesítőnek megválasztásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
145/2013. (VI. 19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. június 19-ei ülésére Kiss Tamás képviselő 
távolléte miatt Dér Tamás tanácsnokot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szavazás eredménye 
 

#: 2698   Száma: 13.06.19/0/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 19 16:06  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 13 100.00 72.22 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 13 100.00 72.22 
Nem szavazott 1   5.56 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
146/2013. (VI. 19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a napirendet elfogadta. 

 
 
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

NAPIRENDEK: 
 
1.)Előterjesztés a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt benyújtandó 

vis maior pályázatról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 

 
2.)Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. folyószámla hiteléhez biztosított ingatlanfedezetről 

szóló jelzálogszerződésről  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    M olnár György igazgató 

 
3.) Előterjesztés az adósságkonszolidáció lefolytatásával kapcsolatos közgyűlési döntések 

meghozataláról  
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    M olnár György igazgató 
 
 
 



4.) Előterjesztés a 2013. évi nyári gyermekétkeztetésre kiosztandó pénzügyi fedezetről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    dr. Farkas Edit aljegyző 

 
5.)Előterjesztés az egyes testületekbe delegált személyekről szóló önkormányzati határozat 

módosításáról 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 

 Közreműködik:    dr. Nadrai Norbert igazgató 
 
6.)Előterjesztés a Kapos vár okostelefonos alkalmazásában meglévő reklámfelületek 

értékesítéséről 
Előterjesztő: Szita Károly polgármester 
Közreműködik:    Szekeres Alán kommunikációs tanácsadó 

 
 
 

-----1. Előterjesztés a 2013. június 7-ei rendkívüli időjárás következménye miatt 
benyújtandó vis maior pályázatról----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2699   Száma: 13.06.19/1/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 19 16:07  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



147/2013. (VI. 19.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2013. június 7-i rendkívüli 
időjárás miatti vis maior kárigényről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy vis maior 
pályázatot nyújt be az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti helyszíneken bekövetkezett 
káresemény elhárítása során keletkezett rendkívüli kiadások megtérülése érdekében. A 
Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására. 
 
Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató 
Határidő:   2013. július 22. 

2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt, 11.805.000,- Ft-ot a 2013. évi 
költségvetési rendelet általános tartaléka terhére biztosítja. Az Önkormányzat saját erejéből a vis 
maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. A káresemény forrásösszetétele ez 
alapján:  
 
Megnevezés 2013. év % 

Saját forrás 11.805.000,- Ft 30 % 

Egyéb forrás 0,- Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 27.545.000,-Ft 70 % 

Források összesen 39.350.000,- Ft 100 % 

Felelős:   Szita Károly Polgármester 
Közreműködik:  Szirják Imréné igazgató   
   M olnár György igazgató  
Határidő:   2013. július 22. 
 
 

-----2. Előterjesztés a Kapos Holding Zrt. folyószámlahiteléhez biztosított  
ingatlanfedezetről szóló jelzálogszerződésről----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
-----Kérdések----- 

 
Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a Kapos Holding és az Önkormányzat tulajdonában 
levő cégeiknek a különadók, illetve a rezsicsökkentés nagyon komoly bevételkiesést és likviditási 
gondokat okoz. M egkérdezte, hogy várható-e valamilyen állami kompenzálása a 
bevételkiesésnek vagy a Kapos Holdingnak maga kell kigazdálkodnia a bevételkiesést és azt 
hogyan teszi. Továbbá lesz-e szükség önkormányzati áldozatvállalásra annak érdekében, hogy a 
bevételkiesést tudják kompenzálni? 
 



Szita Károly polgármester elmondta, elsősorban minden kaposvárinak jó a rezsicsökkentés, 
amelyet a legfontosabbnak tartja. Hozzátette, a Kapos Holdingnak és az Önkormányzat cégeinek 
az a feladata, hogy ezt kigazdálkodják. Ha lesz állami támogatás, akkor kevesebbet kell, ha nem 
lesz állami támogatás, akkor pedig többet kell kigazdálkodniuk. Elmondta, hogy nem került elé 
olyan kérelem, amely önkormányzati támogatást kérne a várostól, de, ha lenne, akkor azzal a 
testület is találkozni fog. 
 

-----Hozzászólások----- 
 
Pintér Attila tanácsnok szerinte, aki foglalkozik ezzel a kérdéssel,  az olvashatta, hogy korábban 
a települési önkormányzatok is kezdeményezték az Államnál,  hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő cégeknél legyen ilyen típusú állami szerepvállalás. Tudomása szerint a M egyei 
Jogú Városok Szövetsége is kezdeményezett az állami kompenzációt illetően, ezzel kapcsolatos 
kérdése az volt, hogy milyen mértékű lehet, illetve várható-e valamilyen kompenzáció. 
Hozzátette, ha nincs kompenzációs lehetőség sem az Államtól sem az Önkormányzat nem vállal 
szerepet, akkor természetesen a Kapos Holdingnak kell kigazdálkodnia az összeget. Kérte 
Polgármester Úr válaszát arra, hogy érvényes-e az a kezdeményezés, amelyet a települési 
önkormányzatok tettek, hogy legyen állami kompenzáció, ha igen, akkor miben 
reménykedhetnek. 
 
Szita Károly polgármester elmondta, nem tudja lesz-e állami kompenzáció. Ha lesz, akkor a 
Kapos Holdingnak kevesebbet kell k igazdálkodnia, ha nem akkor pedig többet. Hozzátette, hogy 
a Megyei Jogú Városok Szövetsége testületileg ebben nem foglaltak állást, de egyezik a 
véleményük abban, ha lesz állami segítség,  akkor örülni fognak neki,  ha nem lesz, akkor 
mindenkinek megvan a saját cége és felelős vezetője, hogy megoldják a problémákat egy ok 
miatt, hogy a kaposváriak kevesebbet fizessenek a rezsiért. 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2700   Száma: 13.06.19/2/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 19 16:12  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



148/2013. (VI. 19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Kapos Holding Zrt. 
folyószámlahiteléhez biztosított ingatlanfedezetről szóló jelzálogszerződésről készült 
előterjesztést és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező „Jelzálogszerződést 
(keretbiztosítéki jelzálog ingatlanra)” jóváhagyja, felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Felelős:              Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Gelencsér I ldikó vezető főtanácsos 
Határidő:           azonnal 
 

-----3. Előterjesztés az adósságkonszolidáció lefolytatásával kapcsolatos  
közgyűlési döntések meghozataláról----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy június  28-áig kell a háromoldalú szerződéseket az 
adósságkonszolidáció kapcsán aláírniuk. Hozzátette, az adósságkonszolidáció a meglévő  
adósságállomány 70%-át érinti a város Önkormányzatánál. Elmondta, hogy három bankkal – a 
K&H-val, a Volksbankkal, az OTP-vel és egy kisebb mértékű hitelben az UNICREDIT Bankkal 
– állnak kapcsolatban. Elmondta,  annak érdekében hozták a testület elé, hogy július 1-jével az 
adósságkonszolidáció az 5000-nél nagyobb lélekszámú településeken is megtörténjen. 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2701   Száma: 13.06.19/3/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 19 16:13  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 



149/2013. (VI. 19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az adósságkonszolidáció lefolytatásával 
kapcsolatos Közgyűlési döntések meghozataláról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M agyarország központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)  
72. § (6)  bekezdése, valamint a M agyar Állam és Kaposvár M egyei Jogú Város  
Önkormányzata között 2013. február 27-én megkötött megállapodásban (továbbiakban: 
kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása érdekében 11.168.973 darab 0,9385 CHF 
névértékű értékpapírt 10.482.081,16 CHF összegben 2013. június 28-ai értéknappal, a 
kétoldalú megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig megkötésre kerülő  
megállapodásban foglaltak szerint visszavásárol a 2007. december 21-én kibocsátott, 
jelenleg a Magyarországi Volksbank Zrt. tulajdonában lévő HU0000341441 ISIN 
azonosítószámú Kaposvár I. elnevezésű Kötvényből. A visszavásárlással kapcsolatos 
pénzügyi kötelezettség teljesítése az Államadósság Kezelő Központ általi átvállalással történik 
2013. június 28-i értéknappal, és az Önkormányzat, mint Kibocsátó Magyarországi Volksbank 
Zrt. felé fennálló kötvénytartozását csökkenti.  

 
A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben  felhatalmazza a polgármestert a kötvény 
névértéken történő visszavásárlására vonatkozó nyilatkozat megtételére, a kötvény 
visszavásárlással kapcsolatos valamennyi szerződés és megállapodás aláírására, arra, hogy 
intézkedjen a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás és az Okirat 
módosításának lehető legkorábban történő kezdeményezéséről a KELER Zrt-nél oly  módon, 
hogy a konszolidációt követően esedékessé váló kamat- illetve tőkefizetési kötelezettség 
teljesítéséig, azaz 2013. október 15-ig az Okiratcsere megtörténjen. 

 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. június 28. (konszolidációval kapcsolatos megállapodások aláírása) 
                  2013. október 14. (Kötvény Okirat csere) 
 

2.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M agyarország központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)  
72. § (6) bekezdése, valamint a Magyar Állam és Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata 
között 2013. február 27-én megkötött megállapodásban (továbbiakban: kétoldalú megállapodás) 
foglaltak végrehajtása érdekében 13.412.583 darab 0,9384 CHF névértékű értékpapírt 
12.586.367,89 CHF összegben 2013. június 28-ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás 8. 
pontja szerint legkésőbb 2013. június 28-ig megkötésre kerülő  megállapodásban foglaltak szerint 
visszavásárol a 2007. december 21-én kibocsátott, jelenleg a K&H Bank Zrt.  tulajdonában 
lévő HU0000341458 IS IN azonosítószámú Kaposvár II.  elnevezésű Kötvényből. A 
visszavásárlással kapcsolatos pénzügyi kötelezettség teljesítése az Államadósság Kezelő Központ 
általi átvállalással történik 2013. június 28-i értéknappal, és az Önkormányzat, mint Kibocsátó 
K&H Bank Zrt. felé fennálló kötvénytartozását csökkenti. 
 



A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben  felhatalmazza a polgármestert a kötvény 
névértéken történő visszavásárlására vonatkozó nyilatkozat megtételére, a kötvény 
visszavásárlással kapcsolatos valamennyi szerződés és megállapodás aláírására, arra, hogy 
intézkedjen a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás és az Okirat 
módosításának lehető legkorábban történő kezdeményezéséről a KELER Zrt-nél oly  módon, 
hogy a konszolidációt követően esedékessé váló kamat- illetve tőkefizetési kötelezettség 
teljesítéséig, azaz 2013. október 15-ig az Okiratcsere megtörténjen. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. június 28. (konszolidációval kapcsolatos megállapodások aláírása) 
                  2013. október 14. (Kötvény Okirat csere) 

 
 
3.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a M agyarország központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)  
72. § (6)  bekezdése, valamint a M agyar Állam és Kaposvár M egyei Jogú Város  
Önkormányzata között 2013. február 27-én megkötött megállapodásban (továbbiakban: 
kétoldalú megállapodás) foglaltak végrehajtása érdekében 1.908.030,41 darab, kerekítve 
1.908.030 darab 0,9384 CHF névértékű értékpapírt 1.790.495,74 CHF összegben 2013. 
június 28-ai értéknappal, a kétoldalú megállapodás 8. pontja szerint legkésőbb 2013. június 
28-ig megkötésre kerülő megállapodásban foglaltak szerint visszavásárol a 2007. december 
21-én kibocsátott, jelenleg a K&H Bank Zrt. tulajdonában lévő HU0000341466 ISIN 
azonosítószámú Kaposvár III. elnevezésű Kötvényből. A visszavásárlással kapcsolatos 
pénzügyi kötelezettség teljesítése az Államadósság Kezelő Központ általi átvállalással történik 
2013. június 28-i értéknappal, és az Önkormányzat, mint Kibocsátó K&H Bank Zrt. felé 
fennálló kötvénytartozását csökkenti. 

 
A Közgyűlés az adósságátvállalással összefüggésben  felhatalmazza a polgármestert a kötvény 
névértéken történő visszavásárlására vonatkozó nyilatkozat megtételére, a kötvény 
visszavásárlással kapcsolatos valamennyi szerződés és megállapodás aláírására, arra, hogy 
intézkedjen a kötvény kibocsátás feltételeit tartalmazó Információs Összeállítás és az Okirat 
módosításának lehető legkorábban történő kezdeményezéséről a KELER Zrt-nél oly  módon, 
hogy a konszolidációt követően esedékessé váló kamat- illetve tőkefizetési kötelezettség 
teljesítéséig, azaz 2013. október 15-ig az Okiratcsere megtörténjen. 
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  M olnár György igazgató 
Határidő:  2013. június 28. (konszolidációval kapcsolatos megállapodások aláírása) 
                  2013. október 14. (Kötvény Okirat csere) 

 
 
 
 
 
 
 



-----4. Előterjesztés a 2013 évi nyári gyermekétkeztetésre biztosítandó  
pénzügyi fedezetről----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy egy dolog érdekli őket, hogy mindazok, akik 
igénylik a gyermek közétkeztetést és kaposváriak, azok ezt követően is megkapják a lehetőséget. 
Hozzátette, feladatának tekinti és örömmel teljesítik, hogy 770 gyermek kapjon nyáron enni attól 
függetlenül attól, hogy kapnak-e rá támogatást vagy sem, továbbá, hogy mekkora támogatást 
kapnak. Elmondta ahhoz, hogy a feladatukat el tudják végezni, valamennyivel több mint 8 millió  
forintra van szükségük. 
  

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy az előterjesztésben látható, hogy a M agyar 
Államkincstár 770 gyermek közül mindösszesen 352 gyermeknek az étkeztetését támogatta. 
M egkérdezte, van-e arra magyarázat, hogy csak ilyen mértékben vállalt szerepet a támogatásban 
a Magyar Államkincstár? 
 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nem olyan 
anyagi helyzetben vannak, mint a város önkormányzata, azokat 100%-ban támogatta, akik pedig 
nagymértékben meg tudja oldani a gyermekétkeztetést saját erőből is, azokat kevesebb mértékben 
támogatta. Megköszönte és hozzátette, nagyon örülnek a támogatásnak.  
 

-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 
 

 
Szavazás eredménye 

 
#: 2702   Száma: 13.06.19/4/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 19 16:16  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 



150/2013. (VI. 19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 107/2013.(VI.06.) önkormányzati határozat 2. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: a Közgyűlés vállalja, hogy 2013. július 01. és augusztus 31. 
közötti időszakban 44 munkanap időtartamra 770 gyermek számára megszervezi a szociális nyári 
gyermekétkeztetést, melyre – a 6.814.720.-Ft központi támogatás kiegészítésére - az általános 
működési tartalék terhére 8.092.420.-Ft összeget biztosít. 
 
      Felelős:               Szita Károly polgármester 
      Közreműködik:   dr. Farkas Edit aljegyző 
                                  M olnár György igazgató 
      Határidő:             2013. augusztus 31. 
 
 

-----5. Előterjesztés az egyes testületekbe delegált személyekről szóló önkormányzati 
határozat módosításáról----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
 

-----Kérdések nem hangzottak el.----- 
 

 
-----Hozzászólások nem hangzottak el.----- 

 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2703   Száma: 13.06.19/5/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 19 16:17  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
M inősített szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 



151/2013. (VI. 19.) önkormányzati határozat: 
 
1. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozatának 

4/I/B – 4/I/E. pontjait, 4/III/H. pontját, 4/IV/A., 4/IV/E., 4/IV/H., 4/IV/L. és 4/IV/O – 4/IV/P.  
pontjait visszavonja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: dr. Nadrai Norbert igazgató 
Határidő:  azonnal 

 
2. Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése 277/2010. (XII. 9.) önkormányzati határozata 

4/III/E. pontjának módosításával a Pro Juventate Alapítvány kuratóriumába Stickel Péter  
helyett Szerb Györgyöt, 4/III/B. pontjának módosításával a Kaposvár Város Sportjáért 
Közalapítvány felügyelő bizottságába dr. Stadler József helyett Horváth Miklóst delegálja. 

 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Szerb György 
Határidő:  2013. szeptember 1. 

 
 

-----6. Előterjesztés a Kaposvár okostelefonos alkalmazásában meglévő reklámfelületek 
értékesítéséről----- 

 
-----Időkorlátozás nélküli //Méretlen----- 

 
Szita Károly polgármester elmondta, hogy a fejlesztéssel elkészültek, de nem rakták még ki. 
Szerintük lehetőséget jelent arra, hogy bevételük is legyen. Érdekelté tudják tenni a cégeket, 
kaposvári gazdálkodó szervezeteket, éttermeket, a kulturális intézmények működtetőit, hogy a 
programjaikat ezen tudják hirdetni.  
 

-----Kérdések----- 
 

Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy miért nem lehet letölteni a programot Windows8-ra. 
További kérdése az volt, hogy lesz-e idegen nyelvű változata az alkalmazásnak, ugyanis ha a 
turizmusban gondolkodnak, akkor szerinte célszerű lenne, ha idegen nyelven – angolul, németül 
– is hozzáférhető lenne az alkalmazás boltokban. M egkérdezte, hogy a szerződésük tartalmazza-
e, hogy idegen nyelvű változata is lesz az alkalmazásnak. 
 
Szekeres Alán kommunikációs tanácsadó elmondta, hogy eddig két plattforma támogatja a 
letölthetőséget, de a harmadikra is benyújtotta a fejlesztő a publikálást, mely folyamatban van.  
Elmondta, hogy az idegen nyelvű leírásnak és hozzáférésnek elvi akadálya nincs, a rendszer 
képes rá. Ésszerű meglátásnak tartja, hogy ha ebből idegenforgalmi attrakciót teremtenek. 
 
 
 
 
 



-----Hozzászólások----- 
 

Dér Tamás tanácsnok elmondta, örül annak, hogy egy ilyen alkalmazás megszületett és 
Kaposvár is halad a korral. Észrevételként elmondta a fejlesztésekkel kapcsolatban, hogy szerinte 
a 10-18-20 éves korosztályt kellene megszólítani, hogy mit kell ezekre feltenni, ugyanis ők 
használják legjobban. 
 
Pintér Attila tanácsnok javasolta, hogy foglalkozzanak az idegen nyelvű változattal is. És jónak 
tartaná, ha a turisztikai szezonra előállítható lehetne az angol nyelvű változat. Szerinte, ha rajtuk 
múlik, akkor tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ne legyen akadálya és már a nyárra 
be tudják vezetni legalább az angol vagy német nyelvű változatot. Még egy javaslata volt a 
fejlesztéssel kapcsolatban, hogy jó lenne, ha a tömegközlekedésük és annak a menetrendje is 
elérhető lenne az alkalmazásban. Elmondta, hogy amikor döntöttek az alkalmazásról a korábbi 
Közgyűlésen, akkor javaslatára a testület elfogadta, hogy egy digitalizációs programozásba 
kezdjenek, amelynek a lényege az, hogy nemcsak ilyen alkalmazást fejlesztenek, hanem 
optimalizálják a weblapjukat mobilkészülékekre és olyan modern digitális alkalmazásokban is 
gondolkodnak, amelyek ma már újszerűek és egyedülállóak. Kaphatnának beszámolót arról, hogy 
hogyan állnak a kezdeményezésükkel? 
 
Szita Károly polgármester egyetértett Pintér Attila tanácsnok úrral. Elmondta, hogy a 
weblapjuk dizájnere már elkészült. Reméli, hogy két-három hét múlva a képviselő-testületi 
ülésen már valaki mondani fogja, hogy megnézte az új kaposvári weblapot és elnyeri a tetszését. 
M egköszönte Pintér Attila tanácsnok úr javaslatait. 
 
 

Szavazás eredménye 
 

#: 2704   Száma: 13.06.19/6/0/A/KT 
Ideje: 2013 június 19 16:24  
Típusa: Nyílt 
Határozat; Elfogadva 
Egyszerű szavazás 
 
Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 
 
Eredménye Voks: Szav%  Össz%  
Igen 14 100.00 77.78 
Nem 0 0.00 0.00 
Tartózkodik 0 0.00 0.00 
Szavazott 14 100.00 77.78 
Nem szavazott 0   0.00 
Távol 4   22.22 
Összesen 18   100.00 
Megjegyzés: 
 
 
 



152/2013. (VI. 19.) önkormányzati határozat: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
lévő okostelefonra írt internetes alkalmazás reklámfelületeit értékesíti. A Közgyűlés 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a reklámfelület értékesítésére irányuló eljárást a szakértői 
munkacsoport véleményének kikérésével lefolytassa. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert 
a reklámfelület értékesítésére irányuló szerződés aláírására.  
 
Felelős:   Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  Jenei Zoltánné irodavezető 
Határidő:   2013. július 1. 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a levezető elnök zárt ülést rendelt el. 

 
K. m. f. 

 
 
 
 
                             Szita Károly                                               dr. Kéki Zoltán 
                              polgármester                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
                              Borhi Zsombor                                                Dér Tamás 
                               tanácsnok                                                          tanácsnok 
 


